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Abstrakt 

Sjöfarten står konstant inför nya utmaningar. En av de största utmaningarna 

som sjöfartsbranschen står inför i dagsläget är digitaliseringen. Mycket av 

den traditionella utrusningen ombord fartyg idag är digitaliserat och 

integrerat på bryggan. När utrustning digitaliseras betyder det inte att det blir 

bättre för operatören. Det är viktigt att se hur förändringen påverkar arbetet 

ombord och att befälen som använder utrustningen har rätt kompetens. Syftet 

i denna studie är att undersöka svenska sjöbefäls syn på kompetensaspekten 

inom digitalisering samt hur arbetet med digitalisering sker inom svenska 

rederier. Metoden för studien är kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

Resultatet visar att samtliga respondenter ser stora utmaningar och 

möjligheter med digitalisering. Svenska sjöbefäl och svenska redare ser 

positivt på digitalisering. Respondenterna ser även att utbildningen för 

digitalkompetens behöver följa med i den fortskridande digitaliseringen för 

att arbetet ombord skall fortsätta vara säkert och effektivt.   
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Abstract  

Shipping is constantly facing new challenges. One of the biggest challenges 

facing the shipping industry today is digitalization. Much of the traditional 

equipment on board ships today is digitized and integrated on the bridge. 

When equipment is digitized it does not mean that it gets better for the 

operator. It’s important to see how this affects the work on board and that the 

officers have the appropriate competence. This study aims to examine 

Swedish seafarers' views on the competence aspect in digitization and how 

the work on digitization takes place within Swedish shipping companies. 

This study uses qualitative semi-structured interviews. The result shows that 

all respondents see great challenges and opportunities with digitization. 

Swedish officers and Swedish ship owners are positive about digitization. All 

respondents believe that digital competence needs to follow the fast 

developing digitalization to ensure that work onboard keeps on being safe 

and effective. 
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Tack 

Ett stort tack till sjöbefälen, Sjöbefälsföreningen och Svensk Sjöfart som medverkat 

i denna studie. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Gesa Praetorius som 

har hjälpt oss igenom detta arbete. Vill också tacka våra familjer för stödet som de 

gett oss under denna tid. 
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 Inledning 

  En alltmer digitaliserad sjöfart?   
  

Sjöfarten är ett av de viktigaste transportslag för Sveriges näringsverksamhet, om inte den 

viktigaste. Sverige är ett export- och importberoendeland där 90 % av 

det som importeras kommer med fartyg (Adolfsson, 2014, augusti). Sjöfarten är även ett av de 

äldsta transportslagen som är i en ständig utveckling, från segelfartyg till de moderna fartygen 

som finns idag. I takt med att konsumtionen ökar i världens länder blir fartygen större och mer 

utvecklade, för att kunna klara av att transportera ökade laster. Nu står sjöfarten inför en ny 

utmaning i form av den fortskridande digitaliseringen. 

  

Många av de traditionella hjälpmedlen ombord på fartyg har idag blivit digitala. Exempel på 

detta är papperssjökort som har utvecklats till elektroniska sjökort (Electronic Chart Display 

Information System (ECDIS) och att lasthanteringsprogram nu är datorbaserade. Ny 

utrustning utvecklas såsom navigationshjälpmedel Automatic Identification System (AIS). 

AIS ger befäl en ny informationskälla för beslutstagande. Det finns även program samt 

system som till exempel digitaliserade manualer och inventarier ombord. Även om ny 

utrustning introduceras är det även viktigt att se hur teknologin introduceras till fartygen, 

“Introduction of new technologies on-board vessels implies several issues to consider, 

including standardization, challenges in training for technology and the human element” 

(Brčić, Žuškin, & Barić, 2017).   

 

Diskussioner inom transportbranschen om digitaliseringen och hur framtiden kommer 

utvecklas täcker allt ifrån vilka arbetsuppgifter som kommer finnas, till hur många anställda 

som kommer behövas. En vital del av diskussionerna är även vilken utbildning och 

kompetens som kommer behövas inom transportbranchen (Lewan 2018; Lundberg, 2018).   

 

Kompetensförsörjning för den fortskridande digitaliseringen är en utmaning som den svenska 

sjöfarten står inför. Detta kan ses i en rapport genomförd av Lighthouse där slutsatsen 

lyder: “Studien visar även att näringen i sina olika delar har ett stort behov av 

IT/digitaliseringskompetens” (Anderberg, 2019) 
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I sjöfarten utvecklas system som tidigare varit analogt till digitalt. Ett exempel som 

Transportstyrelsen har utvecklat är Marine Single Window (MSW). Det är ett 

rapporteringsprogram som ska fyllas i varje gång som ett fartyg ankommer eller lämnar en 

svensk hamn eller ankarplats. Bland annat ska det fyllas i antal personer och vilken last som 

finns ombord. Detta ska fyllas i elektroniskt och är obligatoriskt för alla fartyg 

(Transportstyrelsen, 2019). Uppgifterna som rapporteras lagras sedan hos 

“SafeSeaNet” (EMSA, 2019) som är en databas för europeiska myndigheter.  

 Syfte och frågeställning  

Syftet med detta arbete är att utforska svenska sjöbefäls syn på digitaliseringen samt hur det 

påverkar förändring i kompetens hos svenska sjöbefäl. Arbetet undersöker även vilka 

utmaningar och möjligheter svenska sjöbefäl och redare ser med digitaliseringen, samt hur 

svenska rederier arbetar med utbildning inom detta område.  

   

Utifrån detta används följande forskningsfrågor;  

 Vilka utmaningar gällande kompetenskrav för svenska sjöbefäl uppstår genom den 

fortskridande digitaliseringen?   

 Hur arbetar svenska rederier med kompetensutveckling för en alltmer digitaliserad 

sjöfart?    

 Vilka möjligheter ser svenska sjöbefäl och svenska redare med den fortskridande 

digitaliseringen?  

Avgränsning för studien   

Avgränsningar som gjorts i denna studie är en begränsning till den svenska sektorn. Detta 

gäller vilka som intervjuas. Vidare avgränsningar har gjorts till att enbart intervjua personer 

med erfarenhet som befäl.  
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 Bakgrund 

Kapitlet är indelad i tre avsnitt. Först presenteras centrala begrepp, begreppens relation till 

sjöfarten och sedan hur dessa kommer att användas i detta arbete.   

 Digitalisering och kompetens 
 

Digitalisering  

Digitalisering är definierat av Nationalencyklopedin (2019) som när ett dokument eller 

arbetssätt går ifrån analogt till digitalt, numera är det även definierbart som ett 

informationssamhälle. Det skulle kunna förklaras som när ett dokument med skrift eller en 

bild blir omvandlad till binär kod. Med den teknikutveckling som har gjorts har även 

digitalisering fått andra meningar. Exempelvis används digitalisering i allt från 

maskininläsning av text i analog form till inlärning via dator och internet, vilket kallas för E-

Learning (Nationalencyklopedin, 2019).   

 

Digitalisering kan även definieras som en digital transformation av hur en person bearbetar 

informationen på sin arbetsplats och hur detta leder till att effektivisera arbete och tjänster. 

Lewan (2018) definierar digitalisering som följande: ”Alla anpassningar en verksamhet gör 

för att vara konkurrenskraftig i en digitaliserad värld.” 

 

Kompetens  

Kompetens definieras som kunnighet, skicklighet, utbildning eller erfarenhet som krävs för 

viss tjänst eller befattning (Nationalencyklopedin, 2019). Detta är en individs förmåga att 

utföra en uppgift ombord.   

 

 Människan inom sjöfarten 
Här presenteras tidigare forskning om digitalisering inom sjöfarten. Forskningen handlar 

främst om den mänskliga faktorns påverkan och digitaliseringens utveckling inom sjöfarten.  

 

Arbetet ombord på fartyg är under ständig utveckling och förändring, allt ifrån framdrivning 

till teknik som hjälper med navigering. Redan på 1500-talet förstod man att den mänskliga 

faktorn i den maritima branschen var stor. Det sågs som en av de största faktorerna till att 

fartyg förliste redan under den tiden.  
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På 1600-talet framtogs “Standing orders”. Det är befälhavarens order som alltid skulle följas 

och kunde innefatta allt från hur fartyget skulle lastas till allmänna förhållningsregler ombord 

och iland. Stående order som befälhavaren har skrivit med sina befäl finns kvar även i nutid. 

Det har bara att de har ändrats lite i sin utformning (Grech, Horberry & Koester, 2008).  

 

Digitaliseringen skapar ett nytt sätt att arbeta ombord genom Human 

Machine Interaction (HMI). Det finns många problem att ta hänsyn till när man pratar om 

HMI samt digitalisering inom sjöfarten. HMI handlar om individens interaktion med 

teknologi. Det är en term som används för arbete som operatören på bryggan utför genom 

maskiner. Det är viktigt att ta hänsyn till individen som hanterar utrustning för att förstå hur 

individen påverkar och påverkas. Mer utrustning ombord eliminerar inte den mänskliga 

faktorn (Grech et al., 2008).   

 

Digitaliseringen ger styrmän ett verktyg för att hjälpa till med beslutstagande. Tidigare 

forskning har bland annat visat att 96,5% av alla olyckor som analyserats i en studie med 

hjälp av ”Technique for the Retrospective and predictive Analysis of Cognitive Errors” 

(TRACEr) - metoden var orsakade på bryggan av vakthavande befäl. Av dessa var 43% 

orsakade genom beslutstagande där operatören har tagit emot viktig information för att agera 

men fick fel uppfattning och därigenom tog fel beslut (Graziano, Teixeira & Guedes Soares, 

2016).  

 

En annan viktig del när man pratar om den mänskliga faktorn är “Situational Awareness” 

(SA). SA beskriver besättningens och individens förmåga att kontrollera situationen runt om 

sig. Dock kan den mentala bilden av en situation skilja sig från individ till individ då deras 

kontroll av en situation kan variera. Därför är det viktigt för säkerheten av fartyget att 

besättningens SA är så bra som möjligt tillsammans med individernas mentala bild. Grech et 

al. (2008) pekar också mot ett problem med SA från sin studie “Situation Awareness 

and level of technology” där de analyserat förlusten av SA gentemot nivån av teknologi 

ombord fartyget. Det visade sig att majoriteten av SA relaterade incidenter var på grund av att 

operatören misslyckats att observera data. Här ser man att SA är en viktig del som 

påverkar HMI.   

 

Grech, Horberry och Smith (2002) presenterar liknande resultat där fartygsolyckor har 

analyserats med LEXIMANCER-verktyget. 71% av alla olyckor där mänskliga faktorn var 
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den analyserade huvudorsaken kunde kategoriseras som “loss of SA” vilket tyder på att SA är 

en vital del som påverkar operatörens agerande. 

 

Andra problem med digitalisering som presenteras är att man inte har tillräckligt med 

kompetens i form av kunskap om utrustningen för att kunna bearbeta informationen som 

avges från utrustningen. (Grech et al., 2002), (Graziano et al., 2016).   

 

Utrustningen utvecklas och sättet som information presenteras förändras men individen 

fungerar fortfarande på samma sätt som innan och detta leder till problem på grund av den 

mänskliga faktorn (Graziano et al., 2016). Detta kan bero på flera faktorer som till exempel ny 

teknik, om utrustningen inte är ergonomiskt utvecklad, vilket kan leda till att förvirra eller 

överbelasta operatören (Grech et al., 2008). Det är även viktigt att ny utrustning inte ses som 

en barriär där operatören behöver fokusera på utrustningen istället för uppgiften. (Grech et al., 

2008). Lützhöft (2004) beskriver samma problem med att utrustning kan agera som en barriär 

för operatören när all koncentration läggs på själva utrustningen istället för arbetsuppgiften 

som skall utföras. Genom detta ser man att olyckor på fartyg representeras till en stor del av 

felaktig beslutstagning och detta är en direktlänk till hur människor och teknik integreras med 

varandra i arbetet ombord.  

 

När nya utvecklingar inom sjöfarten introduceras är det inte uppfinningen eller tekniken som 

är det intressanta, utan vilka konsekvenser dessa system har för arbetet. Nya lösningar inom 

antikollision och navigering forskas på och utvecklas inom branschen, vilket gör att sjömän 

måste hålla sig uppdaterade för att veta vilka lösningar samt system som finns som stöd. Det 

finns redan mycket digital utrustning ombord men utrustning är bara ett hjälpmedel och det är 

upp till operatören att effektivt använda sig av den för bästa resultat. De funktioner som finns 

att använda sig av kan också vara ett problem om man inte förstår hur dessa påverkar 

informationen som presenteras. Porathe, Lützhöft och Praetorius (2012) undersöker en ny typ 

av funktion i ECDIS där operatören skall kunna dela sin planerade rutt. Det som inte 

undersökts är hur detta kan påverkar situationer, där information delas av parter som inte 

besitter den kompetens som krävs för att göra det på ett säkert sätt.   
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 Digitalisering inom sjöfart 

Kompetens inom digitalisering är ett ämne som har behov av vidare forskning inom den 

maritima sektorn. Tidigare forskning har haft stort fokus på att identifiera vad som ligger 

bakom att olyckor sker till sjöss, och har som resultat kommit fram till den mänskliga faktorn 

och SA. Inom digitalisering diskuterar Grech et al., (2008) HMI i “Human Factors in the 

Maritime Domain” hur utrustningen påverkar operatören. SA, mänskliga faktorn och HMI är 

områden som utforskats genom tidigare vetenskapliga studier. Denna studie ämnar att 

undersöka kompetensaspekten inom digitalisering, samt vilka utmaningar och möjligheter 

som presenteras enligt svenska sjöbefäls respondenter, och andra aktörer inom 

sjöfartsbranschen (Sjöbefälsföreningen & Svensk Sjöfart). Detta kan tillföra en viktig bild av 

hur svenska sjöbefäl ser på kompetensförsörjningen inom sjöfarten.   

 

Anderberg (2019) har genomfört en studie genom Lighthouse, som hanterar 

kompetensförsörjning inom den maritima näringen. Där beskrivs en utmaning för hela den 

maritima industrin med kompetensförsörjning. Resultatet visar att kompetensbristen sträcker 

sig över hela skalan från yrkesarbetare till högskoleutbildad kompetens. Man kan se att den 

maritima näringen är i behov av att finna rätt kompetens och det som var gemensamt för alla 

områden inom näringen som studien forskat inom, var det ökade behovet om kompetens inom 

IT/Digitalisering. 

 

Bolin och Möllerström (2018), diskuterar i arbetet “En jämförande studie om dagens 

elektroniska skeppsdagböcker” användningen av elektroniska skeppsdagböcker. Det 

diskuteras även hur flyget har tillämpat elektroniska hjälpmedel för att effektivisera olika 

operationer på flygplan. Det visar även på att forskningen inom flyget har kommit mycket 

längre inom digitalisering än vad det har inom sjöfarten. Men även i denna sektor saknas det 

forskning kring om ny kompetens behövs för att kunna ha kompetens för denna fortskridande 

digitalisering. Bolin och Möllerström (2018), beskriver även en minskad arbetsbörda för 

flygbolagen genom att flygkartor inte behöver fraktas ombord flygplanen. Däremot 

framkommer inget om kompetensbehovet för denna nya teknologi. 

 

Svensk Sjöfart är en branschförening som representerar ett sextiotal svenska rederier med 

verksamhet över hela världen. De samarbetar med sina medlemmar som ligger i framkant 

med att försöka utveckla digitaliseringen. Inom föreningen har de olika arbetsgrupper, 
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kommittéer och sektioner som arbetar med dessa frågor. De sitter även med i olika 

sjöfartsorgan för att kunna vara med och påverka digitaliseringen inom sjöfarten. Det är 

även så att digitaliseringens möjligheter är ett av fem prioriterade områden i branschen. Det är 

prioriterat för att kunna ligga steget före, ha möjlighet att samarbeta och för att arbeta med att 

utveckla forskningen inom sjöfartsbranschen och även digitalisering. Ett av dessa samarbeten 

innefattar Lighthouse, vilket är en förening som arbetar med forskning och utveckling av 

sjöfarten.   

 

Sjöbefälsföreningen är en fackförening för svenska sjöbefäl. Under intervjuerna beskrivs 

deras arbete inom digitaliseringen som ett kontinuerligt arbete, där de samarbetar med andra 

föreningar inom sjöfartsbranschen nationellt och internationellt. Fackföreningen är även med i 

diskussioner inom sjöfartsorganet International Maritime Organization (IMO). 

 

Det existerar en kunskapslucka för området digital kompetens inom den svenska sjöfarten. 

Detta pekar på att det är ett viktigt område att utveckla och undersöka.     
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 Metod 

I detta kapitel redogörs de metoder som har använts för att samla in det empiriska materialet. 

För att genomföra en kvalitativ studie kan man samla in relevant data från fyra olika 

aktiviteter: intervjuer, observationer, insamling och granskning av material (Patel & 

Davidson, 2011). Utöver detta redogörs hur urvalet har utformats samt studiens genomförande 

och analysmetod. I slutet diskuteras metodens trovärdighet.   

 Studiens upplägg  

Skillnaden på den kvalitativa och kvantitativa forskningsansatsen kan vara svår att särskilja. 

Det skulle kunna definieras som att kvantitativa metoden är gjord för när det finns statiska 

data och siffror, medan den kvalitativa metoden är mer för intervjuer och observationer 

(Arhne & Svensson, 2015). I denna studie har en kvalitativ metod använts för att göra det 

möjligt att använda intervjuer. Det fanns ingen möjlighet att få fram statistik på detta ämne för 

att kunna göra en kvantitativ studie. Intervjuer har använts för att fånga upp tre olika gruppers 

(Sjöbefäl, Sjöbefälsföreningen och Svensk Sjöfart) åsikter om digitalisering.  

 Kvalitativa intervjuer  

Kvalitativa intervjuer har använts för att fånga sjöbefäls, Sjöbefälsföreningen och Svensk 

Sjöfarts åsikter och erfarenheter om den fortskridande digitaliseringen (jfr Denscombe, 2014). 

Syftet med denna studie är att undersöka hur den fortskridande digitaliseringen påverkar 

kompetens hos svenska sjöbefäl. Med kvalitativa intervjuer kan det inte skapas en spegelbild 

av verkligheten, däremot kan tillgång till personer med kunskap i branschen ge deras version 

av verkligheten (jfr Miller & Glassner, 2016).  

   

Enligt Denscombe (2009) finns tre olika aspekter när man ska undersöka om en studie är 

genomförbar med kvalitativa intervjuer. Den första aspekten är att undersöka om det är 

möjligt att komma i kontakt med potentiella respondenter. Det finns ingen anledning att göra 

intervjuer om de rätta personerna inte är tillgängliga vilket påverkas av två faktorer. Den 

första faktorn är att viktiga personer ofta har ett fullsatt schema och att de har sekreterare som 

schemalägger deras arbetsdagar. Den andra faktorn är att om respondenten är anställd inom 

ett företag, då är det inte säkert att respondenten får säga vad de vill på grund av restriktioner 

från företaget. Den andra aspekten är kostnaden för att utföra dessa intervjuer, det kan bli dyrt 

att åka till olika plaster för att möta olika respondenter. Den tredje aspekten är vilken sorts 

data som krävs för att utföra studien (jfr Denscombe, 2014). I beaktande av hur svårt det kan 
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vara att använda kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod anses det ändå att denna 

metod är bäst lämpad för denna studie. De kvalitativa intervjuerna har gjorts individuellt för 

att minska risken att den intervjuade ska bli avbruten eller inte våga säga vad personen 

egentligen tycker ifall hen känner press från personen bredvid (jfr Brinkman, 2013)  

 

Det har använts semistrukturerade intervjuer för att samla in empiriskt material. På så sätt 

skapades utrymme för att de som intervjuas kan svara på frågorna utifrån egna tankar och 

upplevelser samt med sina egna ord. Semistrukturerade intervjuer är utförda för att ha 

möjlighet att ställa följdfrågor samtidigt som alla intervjuer bygger på gemensamma 

grundfrågor. Grundfrågorna är sammanställda på ett sådant sätt att alla intervjuer har samma 

grundförutsättningar bestående av en egenkomponerad intervjuguide (Patel & Davidson, 

2011; Yin, 2015). Det är olika intervjuguider beroende på vilken grupp som intervjuats, 

Sjöbefälsföreningen (Bilaga 1), Sjöbefäl (Bilaga 2), Svensk Sjöfart (Bilaga 3).   

 Urval  

Trost (2010) skriver att i en kvantitativ studie är det viktigt med urvalet, då det ska återspegla 

den procenten av befolkningen som den statistiskt representerar, medan i en kvalitativ 

forskning är det inte noga med hur urvalet reflekteras mot statistiken. I en kvalitativ forskning 

är det mer vanligt att intervjua allt för många, som Trost (2010) beskriver det, “vanliga 

människor” och för lite “ovanliga”. Dessutom ska det i en kvalitativ forskning vara så bred 

spridning som möjligt och inte ett flertal likartade intervjuer. Variationen ska inte vara 

bredare än att en eller två personer ska svara helt olikt de andra (Trost, 2010).  

 

För att erhålla ett brett urval men ändå införskaffa relevant data har ett målstyrt urval gjorts. 

Detta betyder att de intervjuade är utvalda efter vissa kriterier som passar till studien. Det har 

på ett strategiskt sätt valts ut relevanta personer inom grupperna, sjöbefäl, 

Sjöbefälsföreningen samt Svensk Sjöfart. Utöver detta har det valts att hålla sig till den 

svenska sjöfartssektorn. Det innebär att intervjuer har genomförts med personer som har insikt 

i branschen och som kommer i kontakt med den fortskridande digitaliseringen inom sjöfart 

(jfr Bryman, 2018).  Vidare ska sjöbefälen ha varit verksamma i yrket i en befälsbefattning, 

för att befälen ska ha en insikt i hur digitaliseringen påverkar arbetet ombord. Att intervjua ett 

nyexaminerat befäl ansågs inte effektivt för att besvara studiens forskningsfrågor, då de 

endast har den kompetens som personen har fått från sin utbildning. 
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Det upplevdes att det inte fanns några svårigheter att få tag i aktiva sjöbefäl, 

Sjöbefälsförening, Svensk Sjöfart för en intervju. Både Sjöbefälsföreningen och Svensk 

Sjöfart har en person som arbetar med digitalisering och har kontakt med 

sjöbefälshögskolorna. När det kom till de aktiva sjöbefälen har intervjuer inte skett med två 

personer från samma rederi då svaren med stor sannolikhet hade varit 

likartade. Intervjuerna bokades med respondenter från vardera förening. Det skickades även ut 

ett samtyckesbrev (Bilaga 4) tillsammans med de frågor som planerats att ställas under 

intervjun till olika svenska rederier (Bilaga 1-3), med frågan om de hade möjlighet att ställa 

upp på en intervju. Samtliga rederier svarade att informationen hade skickats vidare till deras 

anställda sjöbefäl. Utifrån detta svarade fyra respondenter. Resterande respondenter som 

tillfrågats gav inget svar. Slutligen ställde sex respondenter upp för intervju, en från 

respektive förening samt fyra svenska sjöbefäl. 

  Genomförande  

Alla respondenter kontaktades via e-mail. Frågorna som man tänkt ställa under intervjun 

(Bilaga, 1–3) skickades med. När förfrågan skickades föreslogs en tid på intervjun mellan 20 

– 30 minuter. I förslaget föreslogs att intervjun skulle kunna utföras över Skype, telefon eller 

att mötet gjordes personligen.   

 

Denscombe (2009) beskriver att användning av internetbaserade intervjuer är lika bra som att 

utföra dem på plats med respondenten men utan kostnaden för att resa. Då aktiva sjöbefäl har 

en begränsad internetanslutning har intervjuer gjorts över telefon, vilket gav en del intressanta 

konsekvenser. Denscombe (2009) beskriver en svårighet med att bekräfta identiteten på den 

person som intervjuats. Det finns även positiva aspekter med ”frånvarande” intervjuer, 

det tryck som kommer med att sitta i en intervjulokal med främmande människor kan dämpas 

(ibid). Det fanns inte någon möjlighet att kunna anordna en intervjulokal. 

 

För att underlätta transkriberingen har diktafon använts. Detta för att försäkra att endast 

respondentens egna ord används och inte förvrids av transkribenten. Denscombe (2009) 

beskriver att när man använder ljudinspelning kan det påverka den intervjuade i början men 

efter en stund brukar det avta.   
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  Dataanalys   

Redan under intervjun tolkades vad som förmedlades och hur det förmedlades. Det intryck 

som skapades under intervjun kunde det senare användas som ett filter under transkriberingen 

för att se mellan raderna (jfr Denscombe, 2009). I denna studie har det empiriska materialet 

analyserats på följande sätt: Första steget som utfördes var att bekanta oss med det empiriska 

material som hade samlats in. Steg nummer två gjordes delvis under intervjuerna och det var 

att se likheter och skillnader mellan de olika grupperna som intervjuats. När alla intervjuer 

transkriberats kategoriserades respondenternas svar till fem olika teman. De fem olika teman 

var: Syn på digitalisering, ny kompetens för svenska sjöbefäl, digitaliseringens användbarhet 

och arbetsbörda, utbildning inom digital kompetens samt effektivisering och styrkor med den 

fortskridande digitaliseringen. Steg nummer tre och fyra utfördes genom att post-it lappar 

sattes upp på en whiteboard tavla under de olika frågorna som ställdes under intervjuerna 

(Starrin & Svensson, 1994).  När alla post-it lapparna satt på tavlan var det enkelt att få en 

helhetsbild av respondenternas svar till de olika intervjufrågorna (se figur 1). Sedan låg post-it 

lapparna som underlag till resultatets teman. 

 

Figur 1: Analysgenomförande för att beskriva teman inom intervjuerna. 
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  Forskningsetiska övervägande  
Forskningsetiska krav finns för att forskare inte skall kunna använda personer som är 

medverkande i deras arbete hur som helst, främst för att forskaren inte ska skada personen på 

ett fysiskt eller psykiskt sätt. Det hanterar även hur en respondent kan känna tryck utav 

forskaren att tala sanning även om det inte upplevs moraliskt rätt för respondenten. Det finns 

ingen rätt att styra vad en person skall säga eller inte. (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Forskningsetiska principer består av fyra olika huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentiellkravet och nyttjandekravet. Detta arbete har skrivits på 

ett sådant sett det följer forskningsetiska principer. Informationskravet uppfylldes genom att 

frågorna skickades ut till korrespondenterna med information om vad studien går ut på och 

vilka frågor som kommer ställas under intervjun innan intervjuerna genomfördes. Detta gav 

möjlighet för respondenterna att fråga om det var något som var svårförståeligt.   

Samtyckeskravet uppfylldes genom att en muntlig överenskommelse gavs vid intervjutillfället 

där den intervjuade samtycker till studien. Det blev även klarlagt att respondenten fick 

avbryta intervjun när de vill. Konfidentiellkravet hanterades på samma sätt som 

samtyckeskravet. Det blev muntligt överenskommet att inga personuppgifter om den 

intervjuade kommer att publiceras. Det förklarades även att intervjun kommer spelas in för att 

senare underlätta transkriberingen. Nyttjandekravet uppfylldes genom att det material som 

framkommer från intervjun endast användes till denna studie, inget av det materialet kommer 

användas emot den intervjuade.     
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 Resultat  

I detta kapitel redovisas respondenternas svar som framkommit ur intervjuerna och 

kategoriseras till fem teman inom digital kompetens.  

 

 Syn på digitalisering     
Respondenternas syn på vad digitalisering innebär var en av de första frågorna som ställdes 

under intervjuerna. Det framkom att digitalisering för respondenterna innebär att ett tidigare 

analogt system som övergått till att bli digitalt, med förhoppningen att minska pappersarbete 

samt till att integrera system. Vidare beskrivs digitalisering som ett verktyg som kan minska 

arbetsbördan och effektivisera arbetet ombord på fartygen. En respondent sa ”vi ska 

digitalisera och effektivisera alla processer det är möjligt med” Det här är det övergripande 

svaret från respondenterna.   

 Ny kompetens för svenska sjöbefäl    
En del av respondenterna anser att det kommer behövas ny kompetens inom digitalisering i 

framtiden eftersom det är en del av utvecklingen. Dessa respondenter tror även att regelverken 

kommer att behöva förändras för att ta hänsyn till förändringar i arbetet hos sjöbefäl. Övriga 

respondenter hoppas att systemen kommer vara tillräckligt användarvänliga och att ingen 

större ny kompetens kommer behövas. Alla respondenterna tror även att ny kompetens 

kommer att behövas då system blir allt mer utvecklade och desto större kompetens desto 

större potential för ett system. ”Det är viktigt arbete för rederierna att ständigt vara up to date 

vad det gäller träning, kompetens och erfarenhet”. En av respondenterna sa även att det inte är 

samma sätt att köra båt idag som för 30 år sedan.   

 Digitaliseringens användbarhet och arbetsbörda   
Den största utmaningen som respondenterna i alla grupperna ser är att utbildningen behöver 

följa med i den tekniska utvecklingen, ”Det är viktigt att teknik och digitalisering måste gå i 

takt med människan för att det ska bli bra”. När system utvecklas eller när ny teknologi 

introduceras kan det leda till att ny kompetens inom specifik utrustning krävs och att en ökad 

förståelse för hur system opererar finns.     

 

En annan utmaning är att det är en lång process att byta ut och uppdatera en fartygsbrygga. 

Detta kan leda till att det blir svårt för ett befäl att mönstra på olika fartyg eftersom 

tekniken kan variera sig. De flesta sjöbefäl vill se en sorts standardisering av systemen, de 
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menar det skulle göra det lättare för sjöbefäl att mönstra mellan fartyg, utan att behöva lära sig 

nya program eller funktioner av utrustning. 

 

Alla respondenter reflekterade över att bara för att något digitaliseras så behöver det inte bli 

enklare. Det kom fram ett exempel med Maritime Single Window (MSW) som 

Transportstyrelsen har utvecklat och som var tänkt att underlätta rapporteringen för svenska 

sjöbefäl. Senare märktes det av några respondenter att istället för att underlätta blev det 

en större arbetsbörda som krävde hög kompetens. Detta eftersom olika länder, och i vissa fall 

olika hamnar skapade olika versioner av detta dokument.    

 

Utöver utmaningarna med kompetens nämns även risken med att allt är uppkopplat. Cyberrisk 

och cybersäkerhet är en utmaning som sjöbefälen och redare anser är en viktig del i den 

fortskridande digitaliseringen. En av de intervjuade berättar att “det är ju en closed loop, man 

vill inte ha bryggan öppen utåt” samtidigt som flera system utvecklas för att personal skall 

kunna hjälpa fartyg med ruttplanering och övervakning. 

 

 Utbildning inom digital kompetens   
Genom respondenternas svar går det att se att arbetet med kompetensutveckling inte är 

särskilt omfattande. Den sker i form av internetkurser, till exempel genom ShipGaz (ShipGaz, 

2019) som är en hemsida med maritima träningskurser. För att öka kompetensen ombord 

genomförs också träning som ECDIS ombord. Vissa av befälen nämner även kurser hos 

tillverkare för till exempel ECDIS och elektroniska loggar.  

 

En av respondenterna ser att datorkunskap är viktigt för att utföra arbete ombord effektivt. 

Detta förklarades som att när anställda kommer ombord utan datorkunskap eller kompetens 

inom digitala hjälpmedel, kan det leda till svårigheter med att hantera till exempel 

lasthanteringsprogram eller rapporteringsprogram. Därför såg respondenten att utbildning 

inom datorer och digitala hjälpmedel är ett vitalt steg för arbetet ombord och att den 

kompetensen är till stor fördel för anställda i en befälsbefattning.  

 

Respondenternas svar pekar på att mer utbildning vore positivt då detta skulle leda till högre 

kompetens och göra befälens jobb mer effektivt.  
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Branschföreningarna utför även ett kontinuerligt arbete för digitaliseringens utveckling i 

samarbete med andra organisationer inom sjöfarten som till exempel IMO och international 

Chambers of Shipping (ICS). Utöver detta sker även forskning för att klargöra och undersöka 

olika aspekter inom digitaliseringen för en mer effektiv och säkrare sjöfart, detta arbete sker 

genom Lighthouse.  

 Effektivisering och styrkor med den fortskridande digitaliseringen     
Många aspekter av digitaliseringens möjligheter har tagits upp av respondenterna. En av de 

största möjligheterna som presenteras är att digitaliseringen har möjlighet att underlätta, samt 

minska arbetsbördan ombord. Standardisering av utrustning och användarvänlighet är en 

aspekt som många respondenter vill att digitaliseringen ska ta hänsyn till. Med hjälp av 

digitaliseringen finns det en möjlighet att få hjälp ombord med både beslutsstöd, planering, 

optimering av rutter och navigering.  

 

Det ses även som en fördel för redare och personal som arbetar med fartygen, då de har större 

möjlighet att veta vart deras fartyg befinner sig. En stor fördel som sjöbefäl ser är att mycket 

av fartygets utrustning kan integreras på ett sätt som gör det användarvänligt. Integrering av 

fartygets system kan även leda till att all information samlas på samma ställe. Ett exempel där 

det finns en stor möjlighet med digitaliseringen är i den elektroniska loggboken. Den är på 

väg att implementeras i vissa fartygsbryggor. Fördelen med detta är att mycket information 

som idag skrivs in för hand då skulle komma in i systemen automatiskt. Det ger mer 

information med mindre arbetsbörda. Med den fortskridande digitaliseringen presenteras även 

möjligheter till att utveckla säkerhetssystem som SMS och elektroniska underhållssystem. 

Utöver möjligheterna som finns för att skapa en säkrare omgivning ombord ser 

respondenterna även fördelar med bättre uppkoppling i ökad trivsel och bättre kontakt med 

nära och kära hemma.    

 

 Sammanfattning av resultat   
Resultatet visar på både utmaningar och möjligheter med digitaliseringen där det även går att 

se ett återkommande samband. Utmaningarna är till viss del i dagsläget problemet med 

digitaliseringen. Möjligheterna presenteras som de aspekter respondenterna önskar är att 

systemen fungerar i framtiden. Ett exempel på detta är arbetsbördan, detta ses som en 

utmaning från respondenterna medan möjligheten är effektivisering av arbetet ombord.   
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Detta stämmer dock inte in på alla svar då en av de största utmaningarna enligt 

respondenterna var att utbildningen måste följa med i utvecklingen. Här delas 

respondenternas svar då vissa anser att ny kompetens kommer att behövas. Andra menar 

istället att de vill se utrustningen utvecklas på ett användarvänligt sätt med någon slags 

standardisering och med förhoppningen att ny kompetens inte ska behövas.  

 

En av respondenterna har även uttryckt att digitaliseringen har möjlighet att skapa en bättre 

arbetsmiljö genom starkare nätverk. Det för att besättningen skall kunna hålla kontakt med sin 

familj hemma.   
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 Diskussion 

I detta kapitel presenteras en diskussion kring resultatet och tidigare forskningen. 

Diskussionskapitlet är uppdelat i tre underrubriker som utgått från studiens forskningsfrågor. 

 Resultatdiskussion  
Syftet med detta arbete är att utforska svenska sjöbefäls syn på digitaliseringen samt hur det 

påverkar förändring i kompetens hos svenska sjöbefäl. Arbetet undersöker även vilka 

utmaningar och möjligheter svenska sjöbefäl och redare ser med digitaliseringen, samt hur 

svenska rederier arbetar med utbildning inom detta område.  

 

När resultatet analyserats har en reflektion framkommit kring hur respondenternas svar har 

ställt sig gentemot forskningsfrågorna.   

 

 Utmaningar gällande kompetenskrav för svenska sjöbefäl inom den fortskridande 

digitaliseringen 

Bara för att något digitaliseras behöver det inte bli bättre. Det finns många utmaningar som 

presenteras och som behöver tas i åtanke vid implementering av digitala verktyg. Resultatet 

visar att en utmaning som presenteras är att utbildningen behöver följa med i utvecklingen. 

Detta har setts som ett problem på grund av att ny utrustning introduceras på bryggan där, i 

vissa fall, befälen inte fått någon introduktion för att använda utrustningen till dess fulla 

potential eller har förståelse för eventuella brister inom programmet.   

 

Resultatet visar att ökad arbetsbörda för befälen inom arbetet ombord med digitala hjälpmedel 

är en utmaning att hantera inom den fortskridande digitaliseringen. Ökad arbetsbörda på 

bryggan leder till att befälets uppmärksamhet tas ifrån andra områden som till exempel 

navigation. Grech, Horberry och Smith (2002) visar att SA är en faktor som har haft stor 

påverkan vid många olyckor inom sjöfarten. Genom en ökad arbetsbörda kan även befälets 

SA försämras på vakten.   

 

Respondenterna önskar att system ska vara tillräckligt användarvänliga och standardiserade 

för att ingen speciell ny kompetens ska behövas. Många av respondenternas svar har gett 
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intrycket av att de gärna vill se utrustning och annan teknologi vara så användarvänlig som 

möjlig och att det ska existera någon slags standardisering för dessa system. Detta för att 

öppna en möjlighet att arbeta på olika fartygsbryggor utan att behöva utföra processen av att 

gå kurser eller ta typspecifika certifikat för olika tillverkares utrustningar. Standardisering är 

en stor utmaning inom sjöfarten att införa eftersom det skulle kräva överenskommelse inom 

branschen för regelverk kring hur utrustningen skulle formas. 

 Svenska rederiers arbete med kompetensutveckling för en alltmer digitaliserad sjöfart 

I tidigare forskning presenteras vikten av att förstå vad som presenteras i utrustningen. Detta 

är tydligt genom Graziano, Teixeira och Guedes Soares, (2016). Sjöbefäls respondenter 

uttryckte att det arbetas väldigt lite med att vidareutveckla kompetens inom digitalisering. 

Anderberg (2019) beskriver att utmaningen med kompetensbehov är ett viktigt fokus för den 

maritima näringen. Den enda formen av utbildning gällande digital kompetens som en del av 

respondenterna angav var den obligatoriska utbildning som måste genomföras på olika 

system. De andra respondenterna gav ett annorlunda svar. Där arbetas det ständigt med att 

utforska och vidareutveckla den digitala kompetensen för de svenska sjöbefälen. Sättet de 

arbetar på är genom att delta i olika styrelser och program, för att senare kunna dela med sig 

av kunskap till sina medlemmar. Sjöbefälsrespondenterna utrycker en oro över att de inte är 

medvetna om konkreta planer i rederierna för att få större kompetens för befälen. Detta kan 

leda till att svenska sjöbefäl inte hänger med i den teknikutveckling som sker. En respondent 

uttryckte oro över att den kompetens som gör svenska sjöbefäl attraktiva på marknaden kan 

förloras och genom detta kan svenska sjöbefäl ersättas av annan arbetskraft. Det påpekas flera 

gånger att mer inlärning via digitala inlärningshemsidor skulle vara ett bra sätt att utveckla 

den kompetens som krävs för att behålla svenska sjöbefäl konkurrenskraftiga.    

 

Respondenterna berättade att i vissa fall känns det som att rederierna har beställt den senaste 

teknologin inom ett område. Detta fraktas sedan och installeras på fartygen, men de befäl som 

skall använda denna nya teknologi får ingen utbildning om hur den fungerar utan får på något 

sätt lära sig själv. Detta kan då kopplas till Graziano, Teixeira och Guedes Soares (2016) 

studie då personen på vakt ska fokuserar på att navigera på ett säkert sett och samtidigt måste 

lägga större tid på att arbeta med den nya teknologin.   

 

En av respondenterna berättade att deras förhoppning i framtiden är att teknologi ska 

framställas på ett sådant sätt att det inte ska behövas ny kompetens, utan att systemen ska vara 
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så användarvänliga som möjligt. Detta kan ses både positivt och negativt i branschen då det 

som gör svenska sjöbefäl attraktiva förminskas enligt vissa respondenter.     

 

 Möjligheter för svenska sjöbefäl och redare inom den fortskridande digitaliseringen  

Alla respondenter ser att digitaliseringen har möjlighet att effektivisera samt minska 

arbetsbördan ombord på fartygen. Porathe, Lutzhöft och Praetorius (2012) visar på potentiell 

framgång inom digitaliseringen, och som öppnar upp en möjlighet för säkrare navigation, är 

hur man kan dela med sig av rutter mellan fartyg för att effektivare kunna planera anti-

kollisionsåtgärder. Respondenterna uttrycker att system som utvecklas för att hjälpa fartyg 

med ruttplanering, övervakning samt beslutsstöd är positiva aspekter inom 

digitalisering. Respondenterna ser även en stor möjlighet i att kunna samla all information på 

samma system istället för att behöva hämta information från olika system. Detta kan 

effektivisera beslut som befäl behöver ta under vakt samt öka SA.   

 

En möjlighet som en respondent ser med digitaliseringen är att öka trivseln ombord samt att 

kunna ge besättningen i helhet en bättre kontakt med sin familj i land. Detta kan leda till en 

mer positiv arbetsmiljö. En bättre kontakt med land anses vara en positiv möjlighet.  

 

En stor möjlighet med digitaliseringen är att system kan bli standardiserade och mer 

användarvänliga. I nuläget är detta inte en verklighet. Som ett exempel på system finns MSW 

som var planerat att underlätta för fartyg när det kommer till fartygsrapportering. Detta blev 

istället en stor arbetsbörda då olika länder, och ibland olika svenska hamnar skapade egna 

versioner utav dokumentet. Samtliga respondenterna ser stora möjligheter med ett accepterat 

program för alla hamnar när det kommer till rapportering. Respondenterna säger att det skulle 

underlätta arbetet ombord på ett positivt sätt. Detta kan återkopplas till standardisering av 

system och hur viktigt det är med en effektiv arbetsplats.        

 

En möjlighet som kommer ifrån sjöbefälsrespondenterna är att de finns möjlighet att öka 

säkerheten ombord med olika digitala program som till exempel SMS. En digital databas för 

fartygets manualer, checklistor och rutiner existerar redan på många fartyg men att 

effektivisera system och göra det tillgängligt till alla ombord är en möjlighet som skulle öka 

säkerheten för besättningen.     
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För framtiden är det viktigt att den svenska transportbranschen arbetar med 

kompetensförsörjning inom digitaliseringen. Utbildningen måste följa med utvecklingen för 

de svenska sjöbefälen som utbildas, eller arbetar ombord på fartyg, skall kunna hålla en hög 

standard inom arbetsmarknaden. Det är även viktigt för att maximera möjligheterna som 

respondenterna har sett med digitaliseringen. Genom högre kompetens öppnas flera 

möjligheter att använda och effektivisera operationerna ombord. Det finns även stora 

möjligheter i att utveckla teknologi ombord för att det ska bli ett mer användarvänlig 

alternativ och i framtiden standardiserat. Standardisering kan anses vara ett svårt mål att 

uppnå, men användarvänlighet är något som varje produktutvecklare har möjlighet att sätta i 

fokus.  
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 Metoddiskussion  

Studiens kvalitativa ansats har varit fördelaktig då syftet var att få respondenternas egna 

tankar och idéer om hur den fortskridande digitaliseringen påverkar den svenska sjömannen. 

Kvalitativa intervjuer har bidragit till att få fram olika tankarna och funderingar hos 

respondenterna. I början av denna studie fanns en oro över att det skulle vara mycket arbete 

och tidskrävande att analysera och samla in all data. Den oron blev senare bekräftad vilket där 

med har varit en negativ del med denna metod. Trots att det har varit tidskrävande och svårt 

att hitta tid för intervjuer med alla respondenter, har det varit väldigt intressant att få tillfälle 

att prata med personer som arbetar inom olika delar av sjöfartsbranschen.  

 

På grund av en deadline med kort om tid att genomföra intervjuer, har det utförts via telefon. 

Telefonintervjuer kan anses vara en nackdel för studien, eftersom svårigheter existerar i att 

försäkra sig att personen som intervjuats var den personen som hen identifierat sig som. 

Fördelen med telefonintervjuer var möjligheten att intervjua många olika personer runt om i 

landet utan resekostnader och att det var mindre tidskrävande. För att underlätta för 

transkriberingen och analysen av de olika intervjuerna användes en diktafon, vilket kunde i 

vissa fall märkas på respondenterna då de var mer rädda för att säga som de tycker i alla 

frågor. I efterhand var det klokt att lägga mycket tid på att formulera bra intervjufrågor då 

detta ledde till bra intervjuer. 

 

Patel och Davidson (2011) beskriver att tillförlitlighet, även definierat som reliabilitet, är det 

instrument som används för att se hur väl studien motstår slumpinflytande av olika slag. Det 

är ingen större skillnad på att använda ordet tillförlitlighet eller reliabilitet. Patel och 

Davidson (2011) tar även upp ordet kvalitet som kan definieras som validitet. Begreppet 

validitet i en kvalitativ studie gäller hela forskningsprocessen. Därför används validitet och 

reliabilitet i denna studie. 

 

Studiens kvalitet kan beskrivas genom validitet och reliabilitet. Den grundläggande 

definitionen för validitet inom det avsedda ämnet, alternativt objektet, är om det skall 

undersökas eller redan är undersökt (jfr Stenbacka, 2001). Stenbacka (2001) skriver att det är 

enkelt att se om en studie har hög validitet. Studien har hög validitet om personen som 

intervjuas har möjlighet att tala fritt, samt att personen inte får ledande frågor för att tvinga 

fram ett svar. 
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Denna studie kan anses ha hög validitet då studiens empiriska material är framtaget genom 

egenkomponerade intervjuguider med syftet att plocka fram respondentens egna åsikter. 

Intervjuguiderna har anpassats i form beroende på den grupp som skall intervjuas. Alla 

personer som intervjuats har relevant fakta och åsikter som har bidragit till studien.  

 

Den tidigare forskningen inom denna studie har valts för att passa som underlag till 

forskningsfrågorna och styrka teorierna som använts. 

 

Det kan vara svårt för respondenterna att säga vad de tycker på grund av deras anställning, 

ifall de känner att det inte är moraliskt att svara med sanningen. Detta för att inte riskera sin 

anställning.  

 

Reliabiliteten kan definieras som att studiens metod kan genomföras på samma sätt och få 

samma resultat. Detta kan anses svårt i en kvalitativ studie då det är forskare som analyserar 

material från intervjuer eller dylikt. I en kvantitativ studie är detta mycket enklare då det är 

siffror och data som analyseras.   

 

Inom en kvalitativ studie existerar även problemet att studenterna som genomfört 

intervjuerna, genom sina forskningsfrågor, kan vinkla åsikterna som respondenterna ger som 

svar för att respondenterna vill vara behjälpliga till arbetet och se till att studenterna lyckas. 

Detta kan anses som ett problem då relationen till respondenten kan variera och därmed 

respondentens svar under intervjun.  

 Förslag på vidare forskning  
Förslag på vidare forskning som kan utföras är att genom en kvantitativ forskningsmetod, 

skicka ut enkäter till aktiva sjöbefäl med frågor hur digitaliseringen påverkar deras sätt att 

arbeta ombord. Genom enkäter kan man undersöka forskningsfrågorna som använts inom 

denna studie samt lägga till ett större utbud av frågor för en grundligare analys. En ny 

studie har även möjlighet att undersöka hur digitaliseringen påverkar rederier istället för 

svenska sjöbefäl som var i fokus inom denna studie. Vidare forskning likande denna studie 

kan vara intressant att genomföra med en vidare spridning av respondenter och möjligtvis 

undersöka frågan internationellt. Cyberrisk och cybersäkerhet är ett område som kan knytas 

till digitalisering och har möjlighet att utvecklas och utforskas genom intervjuer eller 

enkäter.    
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 Slutsats  

I detta kapitel presenteras studien kortfattat med dess forskningsfrågor och vilka resultat som 

har framkommit.  

 

Denna studie har analyserat och undersökt vilka möjligheter och utmaningar som existerar för 

den fortskridande digitaliseringen. Resultatet av intervjuerna presenterar data som visar på att 

digitaliseringen är ett område med stora möjligheter samt utmaningar. Resultatet visar att 

möjligheterna är att kunna effektivisera och minska arbetsbördan för svenska sjöbefäl samt att 

förbättra arbetsmiljön ombord. Utmaningarna från resultatet var att utbildningen behöver följa 

med i utvecklingen samt att en ökad arbetsbörda kan komma att existera ifall det inte finns 

tillräcklig kompetens hos befälen.  

 

Resultatet visar på att sjöbefäl ser stora möjligheter för en enklare och effektivare arbetsplats. 

Genom en effektivisering eller en standardisering finns även möjlighet att göra det enklare att 

mönstra på olika fartyg utan att behöva lära sig nya system. Respondenterna har höga 

förhoppningar på framtiden ifall dessa mål uppnås.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide Sjöbefälsföreningen  

 

 

Syftet med denna studie är: 

Syftet med detta arbete är att utforska hur digitaliseringen påverkar 

förändring i kompetensen hos svenska sjöbefäl. Arbetet kommer att 

undersöka vilka utmaningar och möjligheter svenska sjöbefäl och svenska 

redare ser med digitaliseringen, samt hur svenska rederier arbetar inom detta 

område.  

 

 

 

Bakgrund 

 

Hur gammal är du? 

 

Vad arbetar du med?  

 

Vad har du för grundutbildning?  

 

Vad har du för tidigare arbetslivserfarenheter? 

 

Vad betyder digitalisering för dig? 

 

 

Digitalisering 
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Hur arbetar sjöbefälsföreningen för att utveckla den digitala kompetensen 

hos sina medlemmar?  

 

Vad ser du för fördelar och nackdelar för dina medlemmar med fortskridande 

digitalisering? 

 

Utifrån ditt perspektiv, står svenska sjöbefäl inför utmaningar när det 

kommer till digital kompetens? 

 

Hur tror du att digitaliseringen kommer att påverka dina medlemmar? 

 

Vilka möjligheter ser du med den fortskridande digitaliseringen? 

 

Anser du att ny kompetens kommer att behövas för framtiden inom 

digitalisering isåfall varför? 

 

Vilken strategi har sjöbefälsföreningen för att arbeta med digitaliseringen i 

framtiden? 

 

Finns de något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide sjöbefäl 

 

Syftet med denna studie är: 

Syftet med detta arbete är att utforska hur digitaliseringen påverkar förändring i 

kompetensen hos svenska sjöbefäl. Arbetet kommer att undersöka vilka utmaningar 

och möjligheter svenska sjöbefäl och svenska redare ser med digitaliseringen, samt 

hur svenska rederier arbetar inom detta område.  

 

  

Frågor 

 

Bakgrund 

 

 

Hur gammal är du? 

 

Vad arbetar du med? 

 

Vad har du för utbildningsbakgrund?  

 

Vad har du för tidigare arbetslivserfarenheter? 

 

Hur många år har du jobbat till sjöss?  

 

Vad innebär digitalisering för dig? 

 

Digitalisering  

 

Hur sker arbetet med att utveckla digital kompetens på din arbetsplats? 
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Utifrån ditt perspektiv, vilka möjligheter ser du med en digitaliserad sjöfart? 

 

Vilka utmaningar ser du med en digitaliserad sjöfart? 

 

Vilka styrkor finns de med digitalisering?  

 

Vilka svagheter ser ni med digitalisering?   

 

Hur tror du att digitaliseringen kommer att påverka kompetensen hos svenska 

sjöbefäl?  

Anser du att ny kompetens kommer att behövas för framtiden inom digitalisering 

isåfall varför? 

 

Finns de något som du vill tillägga? 
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Bilaga 3 - Intervjuguide Svensk sjöfart 

 

Syftet med denna studie är: 

Syftet med detta arbete är att utforska hur digitaliseringen påverkar förändring i 

kompetensen hos svenska sjöbefäl. Arbetet kommer att undersöka vilka utmaningar 

och möjligheter svenska sjöbefäl och svenska redare ser med digitaliseringen, samt 

hur svenska rederier arbetar inom detta område.  

 

 

Bakgrund 

 

 

Hur gammal är du? 

 

Vad arbetar du med?  

 

Vad har du för grundutbildning?  

 

Vad har du för tidigare arbetslivserfarenheter? 

 

Vad betyder digitalisering för dig? 

 

 

Digitalisering 

 

Vad gör svensk sjöfart för sina medlemmar inom digitaliseringen? 

 

Hur jobbar svensk sjöfart med den fortskridande digitaliseringen?  
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Vad ser du för fördelar och nackdelar för dina medlemmar med fortskridande 

digitalisering? 

 

Utifrån ditt perspektiv, står svenska sjöbefäl inför utmaningar när det kommer till 

digital kompetens? 

 

Vilka möjligheter ser du för dina medlemmar med den fortskridande 

digitaliseringen? 

 

Anser du att ny kompetens kommer att behövas för framtiden inom digitalisering 

isåfall varför? 

 

Hur viktigt är det för svensk sjöfart att utveckla den digitala kompetensen hos 

svenska sjöbefäl?  

 

Vad har svensk sjöfart för framtidsplan när de kommer till utbildning inom 

digitalisering? 

 

Finns de något du vill tillägga? 
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Bilaga 4 - Samtyckesbrev  

 

Hej! 

  

Vi heter Anton Beasley och Philip Strömlind och läser fjärde året på 

sjökaptensprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi håller på att skriva 

ett examensarbete och inom ramen för detta ska vi göra en vetenskaplig 

studie. 

 

 

Syftet med vår studie är att undersöka vad svenska redare samt sjöbefäl 

tänker om den fortskridande digitaliseringen. Vi vill intervjua olika personer 

i branschen för att få olika perspektiv inom ämnet. Vi skulle uppskatta om du 

eller någon av dina kollegor skulle vara villig att ställa upp på en intervju. Vi 

uppskattar att intervjun kommer att ta ca 20 - 30 minuter. Vi skulle vilja 

intervjua en som jobbar aktivt som svenskt sjöbefäl och en som jobbar på 

kontoret.  

  

Vid genomförandet av intervjuerna kommer vi att följa de forskningsetiska 

kraven. 

Som i korthet betyder att:  

– De som intervjuas har under intervjuns tid rätt att avbryta intervjun samt 

välja att inte svara på frågorna.  

– För att senare underlätta transkriberingen senare önskas det spela in 

intervjun. När intervjun är över kommer de inte att spelas upp för någon 

annan än till Anton Beasley eller Philip Strömlind. Vid den tidpunkt när 

arbete är godkänt och inlämnat kommer ljudfilerna att sparas på ett ställe där 

ingen utan behörighet kommer åt dem.  

– I arbete kommer de aldrig att avslöjas namn eller annat som kan leda 

tillbaka till personen som har gjort intervjun.      
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Finns de möjlighet att du eller någon av dina kollegor kan ställa upp på en 

intervju så skulle vi vara hemskt tacksamma. Vi kan antingen komma till dig 

eller göra intervjun över Skype. Ur vår synpunkt skulle de underlätta med 

Skype intervjuer då de är lättare att finna tid. Men de finns absolut möjlighet 

att komma till dig.  

   

Vid eventuella frågor eller oklarheter är du välkommen att kontakta oss. 

studentmail: ab223sd@student.lnu.se 

  

Du kan även kontakta vår handledare, Gesa Praetorius, PhD, Biträdande 

lektor på Linnéuniversitetet: gesa.praetorius@lnu.se 

  

Stort tack på förhand. Med vänliga hälsningar! 

Anton Beasley och Philip Strömlind.   

 


